Bardu kommunes kraftfond
Vedtekter for bruk og forvaltning
Vedtatt av Bardu kommunestyre 16.09.98, sak 67/98. Godkjent av Fylkesmannen i Troms 21.09.98
med seinere endringer – sist endring 1.12.2004
med ny §6, sak 82/10. Godkjent av Fylkesmannen i Troms 4.8.2011.
med seinere endringer – sist endring 19.6.2013
med endringer i §1 pkt. A og B, endring i §2 siste avsnitt og endring av §6, sak 30/13.
Godkjent av Fylkesmannen i Troms 5.12.2013

§1. HJEMMEL KAPITAL OG AVKASTNING
A. Fondskapital:
Med hjemmel i reguleringskonsesjon av 16.06.1957, overføringsbestemmelser av 22.12.1960 og
endring ved lov av 12.06.1987, avsettes de årlige avgifter som Bardu kommune mottar for
regulering til kraftfondet. Opprettet ved kongelig resolusjon av 15.06.1951, 13.06.1957,
22.06.1960 og 07.02.1961.
Fondet skal til enhver tid ha en fondskapital på kr 1.000.000,-. Fondskapitalen kan ikke benyttes
til lån, herunder ansvarlige lån, tilskudd og/eller avsettes til garantifond. Med fondskapitalen
menes her minimumskapitalen på 1 million.
B. Avkastning:
Fondets avkastning er de årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Statkraft SF, samt renter
og annen avkastning av kapitalen. Avkastningen kan benyttes til tilskudd og til betingede lån.
§2. FORMÅL
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til
kommunale tiltak.
Av fondet kan det avsettes midler til disposisjon for støtte til prosjekter med lavere kapitalbehov
enn det som er aktuelt for finansiering fra distriktspolitiske virkemidler.
Prosjekter som bidrar til etablering og videreutvikling av arbeidsplasser skal prioriteres. Tilskudd
til kvinner og ungdom, bør prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende
drift av bedrifter og kommunen.

§3. STØTTEFORMER
Støtte kan gis i form av lån. Støtte kan videre gis som garanti for tiltak i den grad slike er gyldige
garantiformål i hht kommunelovens §51. I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt
betingede lån. Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes
kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. Denne
begrensingen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i
samarbeid med private interesser.
§4. STØTTEVILKÅR
Bruken av fondet må være i samarbeid med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til
på statsstøtteområdet.
Samlet støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av de
totale kapitalbehov for et prosjekt, begrenset oppad til 200.000,- kroner. Ved prosjekter av særlig
betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75% støtte.
Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til
en maksimumsgrense på 50.000,- ECU (ca 400.000,- kroner) til et og samme formål i en og
samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar, plikter å opplyse om støtte bedriften
tidligere har mottatt i de siste tre år. Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige
midler innen utløpet av treårsperioden må støtte fra dette fondet også oppgis (jfr EØS-avtalens
regler fra bagatellmessig støtte).
Lån gis til en rentefot som er ett prosentpoeng under gjeldende rentesats for lån med lang p.t.rente i Norges Kommunalbank, dog ikke til lavere rente enn 1% pa. Justering foretas 1. mai og 1.
november hvert år med grunnlag i rente 1. mars og 1. sept i Norges kommunalbank samme år.
Støtte utbetales med en halvpart når det bekreftes at tiltaket er igangsatt, og resten ved
ferdigstillelse.
Utbetaling av støtte er avhengig av at støttemottaker ikke har uoppgjorte økonomiske forhold
overfor kommunen.
Kommunen skal ha rapport om bruken av støttemidler innen et halv (1/2) år etter at full støtte er
utbetalt. Ved manglende rapportering vil kommunen kreve tilbakebetalt hele beløpet.
Dersom en støttemottaker (bedrift) flytter ut av kommunen mindre enn 5 år etter at full støtte er
utbetalt, kan støttebeløpet kreves tilbakebetalt. Støttebeløpet kan likeledes kreves tilbakebetalt
dersom tiltaket opphører mindre enn to år etter at full støtte er utbetalt.

§5. FORVALTNING
Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra
fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitt fullmaktsgrenser.
Fondsmidlene plasseres på en rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Rentene tilbakeføres til fondet. Det samme gjelder renter og avdrag av utlån.
Vedtak om avslag på søknad om støtte ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 og
kan etter §28 andre ledd i samme lov påklages til kommunens klagenemd.

§6. BUDSJETT
Det utarbeides budsjett for kraftfondet. Her skal all planlagt bruk av kraftfondet framkomme.
Budsjettet behandles av kraftfondsstyret hvert år.

§7. ÅRSMELDING
Det skal legges fram en årsmelding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart
av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen v/avd næring.
§ 8. GODKJENNING AV VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtak sendes fylkeskommunen. Kommunen kan påklage
fylkesmannens avgjørelse til Kommunaldepartement.

